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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo identificar las concepciones de los coordinadores 
de cursos de grado de una universidad pública en el sur de Brasil en la formación del 
“profesor de investigación”. Partimos de estudios previos en los IES para responder a la 
pregunta; ¿cuáles son los puntos de vista de los coordinadores del grado de IES en 
relación con los cursos de formación “profesor de investigación”? Esta investigación fue 
la naturaleza cualitativa y la generación de datos fue a través de entrevista 
semiestructurada, siendo ingenieros entrevistados, cursos en el IES. A través del análisis 
de contenido, Bardin (2011), analizó los datos. Las categorías definidas a posteriori 
subrayaron tres conceptos: Investigador Profesor que constantemente busca de 
respuestas, b) profesor de investigación, que utiliza la investigación como metodología 
de enseñanza, c) profesor de investigación que vincula la investigación, la teoría y la 
práctica. Los resultados muestran que los coordinadores de cursos comprendem que la 
investigación es esencial en la formación docente como profesor de investigación, ya 
que favorece el desarrollo profesional. Sin embargo, revelan que los planes de estudio 
de la educación de pregrado también tienen un mayor énfasis en la formación 
específica y poco que ver con la investigación. 
 
Resumo 
A pesquisa teve como objetivo identificar as concepções dos coordenadores dos cursos 
de licenciatura de uma universidade pública da região sul do Brasil em relação a 
formação do “professor pesquisador”. Partimos dos estudos realizados anteriormente 
na IES para responder a pergunta; quais são as concepções dos coordenadores dos 
cursos de licenciatura da IES em relação a formação do “professor pesquisador”? Essa 
pesquisa foi de cunho qualitativo e a geração dos dados foi por meio de entrevista 
semiestruturada, sendo entrevistados coordenadores, dos cursos de licenciatura da IES.  
Por meio da análise de conteúdo, Bardin (2011), analisamos os dados. As categorias 
definidas a posteriori apontaram três concepções: professor pesquisador que busca 
constantemente por respostas, professor pesquisador, que usa a pesquisa como 
metodologia de ensino, professor pesquisador que relaciona pesquisa, teoria e a 
prática. Os resultados mostram que os coordenadores dos cursos comprendem que a 
pesquisa é condição essencial na formação docente enquanto professor pesquisador, 
pois favorece o desenvolvimento profissional. Porém, revelam que os currículos das 
licenciaturas ainda têm maior ênfase na formação específica do curso e pouca relação 
com a pesquisa. 
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Introdução 
A docência na Educação Superior apresenta um grande desafio em relação aos 

processos de ensino e aprendizagem. Há necessidade de inovar, traçar caminhos para 

novas possibilidades pedagógicas, para uma renovação pedagógica no ensino 

universitário. Por este ângulo, integrar os saberes docentes com processos 

investigativos na formação inicial torna-se um alicerce para constituição do professor 

pesquisador. Frente a estes fatores nos propomos a refletir sobre a formação do 

professor pesquisador dos cursos de licenciatura de uma Universidade Pública do sul 

do Brasil. Partindo da indagação quais as concepções que os coordenadores dos cursos 

de licenciatura têm referente a formação do professor pesquisador? Assim, propomos, 

uma pesquisa de cunho qualitativo e a geração dos dados deu-se por meio de 

entrevista semiestruturada, na qual foram entrevistados doze coordenadores da IES. 

 

Marco teórico 
Professor pesquisador. 
Quando tratamos do professor pesquisador, diversas são as discussões em torno da 

pesquisa na formação do professor justamente pela importância que representa no 

contexto educacional. André (2014, p. 223), defende que: “[...] a pesquisa pode tornar 

o sujeito-professor capaz de refletir sobre sua prática profissional e de buscar formas 

(conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez 

mais seu trabalho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 

emancipação das pessoas.” Entretanto, diversas dificuldades estão presentes nesse 

percurso, afinal muitos professores não vivenciaram em sua formação o processo de 

pesquisa, acentuando as dificuldades em relação ao fazer pesquisa e como ensinar a 

ser pesquisador. Outros fatores também precisam ser considerados, como incentivo 

institucional, currículos, tempo e espaço para esta efetivação. Nesse sentido, o 

professor pesquisador será autor de seu trabalho, fazendo opções teóricas, 

metodológicas e políticas e sendo propositor de mudanças. Cunha (2010, p. 138) ainda 

reforça esta questão quando menciona que “É evidente que é preciso que os 

professores vivenciarem práticas de ensino com pesquisa para que eles tenham 

condições de desenvolver seu trabalho e melhor compreender os desafios de sua 

prática.” 

 

Caminhos e diálogos metodológicos 
A pesquisa possui abordagem qualitativa e partiu da indagação sobre a concepção dos 

coordenadores dos cursos de licenciatura de uma Universidade Pública referente ao 

professor pesquisador? Pois, pensar em uma educação superior sem que a pesquisa 

esteja inserida em seu contexto; é pensar em um espaço vazio, sem o cumprimento de 

uma das principais funções da Universidade.  

Consideramos nessa pesquisa que a Universidade pública investigada se destaca ao 

manter o seu tripé: ensino, pesquisa e extensão, e  em relação aos quatorze cursos de 

licenciatura ofertados, “doze desejam a formação de um professor pesquisador, crítico 

e ético”(Heinzle e Metzger, 2015, p. 6).  
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Em relação a geração dos dados realizou-se entrevistas semiestruturadas com doze 

coordenadores da IES. Pautamo-nos na análise de conteúdo, em formulações 

propostas por Bardin (2011) para definir a posteriori tres categorías: Professor 

pesquisador que busca constantemente por respostas; professor pesquisador, que usa 

a pesquisa como metodologia de ensino e o professor pesquisador que relaciona 

pesquisa, teoria e a prática. 

 

Resultados 
Sabemos que a inserção da pesquisa no contexto educacional é essencial e para a 

constituição de um professor pesquisador e que diversas ações são realizadas para 

contribuir no seu desenvolvimento. Porém, há ainda dificuldades encontradas para 

esta efetivação ora pela pouca experiência  do docente universitário com a pesquisa, 

ora com as condições de  trabalho como  estrutura, tempo, falta de financiamento e 

uma política de pesquisa institucional. Destacamos que as categorias foram definidas a 

posteriori apontando três concepções: professor pesquisador que busca 

constantemente por respostas, professor pesquisador, que usa a pesquisa como 

metodologia de ensino, professor pesquisador que relaciona pesquisa, teoria e a 

prática.  Em relação a experiência com a pesquisa, os coordenadores investigados, 

apontaram que tem certa experiência desenvolvida por meio de projetos de iniciação 

científica ou específicos elaborados juntamente com a CAPES. Porém, cinco 

coordenadores no momento não desenvolvem nenhuma atividade dea pesquisa 

realizando exclusivamente atividades administrativas e pedagógicas. 

1. Professor pesquisador que busca constantemente por respostas 

Ser pesquisador é estar associado a um projeto maior do que simplesmente produzir 

diversos tipos de conhecimentos, é aquele que vai investigar, porque quer esclarecer o 

tema para que quando for disseminar aos seus alunos tenha conhecimento do que se 

trata e possa os envolver neste proceso. É nfrentar as dificuldades cotidianas 

relacionadas as atividades práticas em busca de respostas às mais diversas situações 

que surgem perante os cenários sejam educativos ou não. Freire (1996, p.29) 

corrobora afirmando que “Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 

busca, a pesquisa”, reconhecemos que o professor pesquisador é um constante 

construir.  Nesta linha, um dos coordenadores pesquisados comenta: “professor 

pesquisador é aquele que tem sempre um motivo pra trazer a luz um assunto que está 

silenciado e que está precisando de uma resposta” (C1), complementado por outro 

dizer “é aquele que pesquisa os fatos da sociedade; que procura explicações, que se 

indaga que fica incomodado com alguma questão” (P4) Essa concepção revela uma das 

interfaces do profesor pesquisador, ampliando seu conhecimento e contribuindo para 

sair de uma condição meramente repetitiva do conhecimento, e ” ajudem  a elucidar 

seus problemas e encontrar caminhos alternativos na sua prática docente.”(André, 

2014, p.59). É um movimento continuo, um ciclo constante de aprendizagem e que 

deve ser vivenciado entre docentes e alunos, nesta interação, por meio de métodos 

adequados. 
 

2. Professor pesquisador, que usa a pesquisa como metodologia de ensino 
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Ao falarmos em metodología de ensino nos referimos a forma como são dinamizados 

os conhecimentos em sala de aula. Uma das posibilidades é propor projetos de 

pesquisas, para que possam desenvolver de forma habilidades de pesquisa, assim 

como o desenvolvimento da autonomia e da construção doconhecimento. Assim os 

coordenadores investigados afirmam que  “A docência em si exige que esse professor 

seja pesquisador. Esse sujeito que vai analisando a sua prática e vai trazendo 

elementos do cotidiano atrelados as produções dos acadêmicos que a gente tem e 

traduzindo isso em uma ação docente.” 

Ou ainda quando se referem “É aquele professor que realiza sua prática mediada 

sempre pesquisando e envolvendo os alunos. Não tem como ser professor hoje sem 

ser um professor pesquisador.” 
 

3. Professor pesquisador que relaciona pesquisa, teoria e a prática 

De acordo com P4, “é importante que se prepare os futuros profissionais para serem 

professores pesquisadores, mas não nessa concepção de pesquisa de mestrado, de 

doutorado, mas naquela concepção que Paulo Freire fala, de leitura do contexto, de 

leitura de mundo, procurando entender, resolver, participar dos problemas e 

solucionar os problemas”(P4). Com relação a afirmação de P4, Tardif (2007), 

reconhece que saberes não são apenas conhecimentos; mas também competências, 

habilidades, metodologías, entre outros. Por outro lado, esse autor adverte que nem 

tudo é saber, pois se incorre no risco de informar a existência de saberes informais, 

cotidianos, experienciais, tácitos. Para ele, o problema está em designar esses 

diferentes saberes por meio de uma ação imprecisa, indefinida. Com isso, P5 concorda 

afirmando ainda, “que os futuros profissionais para serem professores pesquisadores 

precisam ter um olhar crítico e não simplesmente olhar a situação. Trabalhar com 

possibilidades diferenciadas”. (P5). Na sua totalidade os coordenadores falam que é 

fundamental que se prepare o professor pesquisador para comprender o contexto 

social, e relacionar a teoria com a prática. Porém eles deixam claro que não se ensina a 

ser pesquisador, o papel do profesor é mobilizar e estimular a desenvolver pesquisas,  

e a partir dos procesos ensino e aprendizagem investigativo, os estudantes possam se 

constituir enquanto professores pesquisadores. 

 

Conclusiones 
As concepções dos coordenadores dos cursos de licenciatura revelam que a formação 

do professor pesquisador pode ser vista como uma forma de ajudar a melhorar o 

proceso de ensino, possibilitando que o docente exerça com os estudantes um 

trabalho que vise à formulação de novos conhecimentos, assim como o exercício 

crítico e investigativo tanto da validade quanto da pertinência dos conhecimentos já 

existentes. No contexto da formação do profesor pesquisador das licenciaturas 

ressaltamos a importância de ampliar as discussões no ámbito institucional, assim 

como promover reflexões e proposições a respeito dos currículos que formam os 

profesores para educação básica.  

Pois, revelam que os currículos das licenciaturas ainda têm maior ênfase na formação 

específica do curso e pouca relação com a pesquisa. Por fim os resultados mostram 

que os coordenadores dos cursos compreendem a importância da pesquisa, e que ela 
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pode ser a condição essencial na formação docente enquanto professor pesquisador, 

pois favorece o desenvolvimento profissional. 
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